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 الرئيس باراك أوباما
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 41511واشنطن، العاصمة 

 

 

 إلى سعادة الرئيس أوباما،

 ، حيث أنفي المملكة العربية السعودية خالل زيارتكم القادمة إلى المملكة مكمع نظرائعلى مناقشة األزمة في البحرين  ملحثك هذه الرسالة نكتب

 نيمكال ، ومع البحرينيينالقوية نفوذ كبير في البحرين من خالل عالقاتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية تملك السعودية  مملكة العربيةال

 .في هذا الصددبناء  لعب دور علىلحث القيادة السعودية  مكندعو. لذا لبحرين إال من خالل إصالح حقيقيتحقيق استقرار حقيقي ودائم في ا

نتائج الل يشكتفي  ساعدةالم نستطيع بتناغمالواليات المتحدة ودول الخليج " تعملعندما أنه ، الخارجية وليام بيرنز مؤخرا نائب وزيركما أشار و

 فرصة مهمة لتحقيق هذا الهدف في البحرين. تملكون االستقرار."نحو اإلصالح، ولكن أيضا  نحو ليس فقط تدفعالتي 

تقدم تقييم بوزارة الخارجية مؤخرا قامت وقد . معالجة هذه القضية أولوية ملحةيجب أن تكون ، ور الوضع في البحرينتده اراستمر معحيث أن 

 بالكامل توصياتسوى خمسة  ه لم يتم تنفيذ، ووجدت أنالمستقلة لتقصي الحقائقللجنة البحرينية  4100عام  الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات

أفراد أنه ليس هناك ضمان و ،ييم أيضا فشل الحكومة في التحقيق في ادعاءات التعذيب والحاالت التي أدت إلى الوفاةالتق ذكرو ،40من أصل 

 بيئة تشجع على الحوار. بناءكما فشلت في  ،أو محتجزين لممارستهم حقهم في حرية التعبير ينهممت

معارضة واستمرار مهمة من الشخصيات واعتقال أي تقدم حقيقي  ي تحقيقها فانهارت جهود العام الماضي للتفاوض على حل سياسي بعد فشللقد 

ال يمكن أن والدخول في حوار،  هو، "إن السبيل الوحيد للمضي قدما للحكومة والمعارضة 4100كما قلت في عام و انتهاكات حقوق اإلنسان.

المعارضة على يجب وللحوار،  ]المالئمة[ ظروفلتهيئة اومة يجب على الحكف .معتقلينمن المعارضة السلمية  وأطرافيكون هناك حوار حقيقي 

 .كذلك يبقى صحيحا اليوم ،آنذاكصحيحا  كما كان هذاو" صياغة مستقبل عادل لجميع البحرينيين.في أن تشارك 

إلى تنشيط عملية إيجاد حل  مرحلة جديدة في المفاوضات الراميةبدء عن  قد أعلن ولي العهد والجمعيات السياسية المعارضة في البحرين مؤخرا  و

 حلولبيجب أن تعالج أنها ديمقراطية المشروعة لإلصالح وال مطالبه عن أنه لن يتخلىشعب البحرين وقد أوضح ، في البالدسياسي لألزمة 

االستقرار في البالد من  بتحقيقخاص  بشكلوذلك يلزمهما للبحرين  األكثر نفوذا  ن اهما الحليف الواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية .حقيقية

لكة العربية المم ملك من قبل قيل لهاإذا تتأثر بشكل كبير سن األسرة الحاكمة البحرينية أكما  .الشعبية خالل تشجيع اإلصالح الذي يلبي المطالب

 ليس القمع.و السبيل الوحيد لالستقرار هيأن التسوية  ينخراآلالعائلة المالكة أفراد و السعودية

إنهاء  به تجنيد السعوديين في النهج الذي يمكنلسعى اللمناقشة البحرين خالل زيارتكم القادمة إلى المملكة العربية السعودية، وث سيادتكم نح

 دةأخذ القيا، ويجب على الواليات المتحدة التعايشصالح واالستقرار لإل يمكنحيث . البحرين المؤثرة سلبا  عى أعمال العنفاألزمة السياسية و

 .لتحقيق هذا النموذج في الخليج

 

 مع خالص التقدير،

 ستيفن مكينيرني

 مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط

 آن ماري سلوتر

 مؤسسة أمريكا الجديدة

 إليوت أبرامز

 مجلس العالقات الخارجية

 كولبي ت. النائب جيمس

 مارشال األلمانيالصندوق 



 نيوميشيل د

 مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي

 الري دايموند

 جامعة ستانفورد

 مايكل روبين

 معهد امريكان انتربرايز

 سارة جايس

 مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي

 نيوتشارلز د

 فريدوم هاوس 

 ويندسورل. جنيفر 

 جامعة جورجتاون

 ستيفن جراند

 معهد بروكينغز

 كريستوفر غريفين

 مبادرة السياسة الخارجية

 حسين عبدهللا

 كية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينالمنظمة األمري

 كاثي فينجولد

CIO-AFL 

 بريان دولي

 حقوق اإلنسان أوال  

 بالو-شونا بدر

 مركز التضامن

 ماثيو دوس

 مركز التقدم األمريكي

 فريدريك هري

 مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي

 ديفيد أندرو واينبرغ

 مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات

 جونز سي. توبي 

 جامعة روتجرز

 اميل نخله

 جامعة نيو مكسيكو

 جوشوا مورافتشيك

 جامعة جونز هوبكنز

 آن مارلو

 معهد هدسون

 دونا مككاي

 أطباء من أجل حقوق اإلنسان

 جون رينوتر

 بييس أكشن ويست

 كريستوف ديلوار

 مراسلون بال حدود

 ليزا سكيرج

 تحالف من أجل بناء السالم

 روبرت نيمان

 يجست فورن بوليس

 

     مدرجة لغرض التعريف فقط.االنتماءات المؤسسية هذه الرسالة تعكس وجهات نظر الموقعين الفردية؛ ** 


